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 تامفنول دتمإ كوب دربيل نامل ةّنكم
 0 وروجفال تودي



 ٍةَغِرافلا (تيربكلا) باقثلا ٍبّلْع ْنِم ثاثأ

 :ةَمزأللا ُداوَلا

00 
 . غْمصو صقم *

 اذإو (*

 ا لاو يباكلا ان 1





 اذا ب ول ملا 3

0000 
 امك ىّرخالا قوُدْنصلا

 ةاديم ْمَطْقِإ ١(

 ؟اقادّسسلا فّسسَي

 ىانألا ل نهي





 .فوُصلا نم رطوُيخ ةليث *

 رغتش سويد وأ سوَرم باقث ٌدوُع



 ٌةراوَتلا ىَعفألا
 :ةَمزأللا داو
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 ٍداتْألاو ٍةَركلا ٌةَبْعُل
 :ةَمزآللا اولا

18 



 :ُةمرأللا ُداوَلا

 ينم يبو ؛ًصّقيو .ِزَرخلا نم ضب «
 ٍدكووُيملا رطوُيخلا ضْعب رمق . هولا اس مناد ألا ذ

 اذه كَرَح ٍي
 .ماقنأ لع صقر اهلي نأ كنسي« يقل سر لأ إو ل ىلإ

 . ىقيسيولا
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 ٌةَيْمدلا ٌناوَلَْبلا
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 ُكَرَحَتُم راَرَج 2

 : ٌةَمرأللا ُداوَلا

 .ةاوطيو رشَر اسود *

 ْضْرفْعَت يلا زجاوحلا لس ُهْنِكمُي امك ,هَدْحَو مطب يلا ٍراَرجلا اذه ٍةَعاطِْسآ يف 2 ل تاب هم را ا م ل ََّ 35

34 







 !رَخآلا ٍهفَرَط َوحَت





 : ٌةَمرآللا ُداولا

 ٍريوذتلا ٍرَوحِي لوح ةطوتشناب

 رولا ىلع ةئطوئتألا

 . اًطوبهو اًدوُعْص رطيلا



 : ٌةمزأللا ُداوَلا

 + اهئضرعو (رتميتَْسس ١> امني لك لوُط ضينألا ىَوقْلا رقرَولا نم قاطب د

 نيدئاَولا يطل يرام اا يرشلا .قيملأو نيم

 نيو ان تالت لاخذ َكْكْمُي كالا ع 1
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 ( غئارموبلا) ٌةدتْرما ةَفَقعلا

 : ٌةَمرأللا ًداوَلا

 اناذإ



 *سدل دو هدو
 ةكرحتم روص

 : ٌةَمرأللا اولا

 ٠١ همر اًرقيبتْنس 70 ىلاوح اًهوُط قر
 .ليوط ص اصر

 .ةؤلسأ الط ذأ يجو رج



 ( اًضِيأ ) َةَكْرَحَتْلا رولا

 : ةَمرآللا اولا

 او . مهلا نييجاحلا اًكرات فاقشلا َّىَرَولا اًمَِخَتْسُس ىّرخأ ٍةقاطب ىلَع ةلقنا : يل
 ايفو لقسأو ىلع 8 ٍفاقتنلا ,قَرَولا مر ىلع ةقاطبلا يف يلا تامالغلا

43 



 ١ ( بوسي يبلا ) "قافثلا
 : ٌةَمرأللا اولا

 نود راونألا قوق اولا لالخو باو

 تا
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 (ةَرّيغتملا رجيؤاَقلا ةاطف) بركس وديلاك 2

 : ُةمزآللا اولا

 ل

 .ةاَوْطِ وأ صّقِم *
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 ٍصَقَقلا لخاد كري
 : ٌةَمرآللا ُداوَلا

 + 71 اًوُط ىَرتملا

 .تارتينَس ٠١ اهضرعو اريتتسس 1١ اًهوُط ىرخأ
 ا

 ٠5 ربح ةشير . و رصاصُر ملف *

 , صاصُرلا مّلقلاب



 يع 2 مم 3 5 8.

 ُراَوَدلا ( لاكنثملا وأ ) بوكسوديلكلا

 : ٌةَمزأللا ٌداوَلا

 .انقيبقلنس ٠١ اهعليض لوُط لختلا ُةَعْيَرُس ءاضَب ىَوَقُم رو ٌةنْطِق د«
 .راجْرِف *

 ايام. ضر اذ
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 سطقلاو ةحابسلا ُلوصأ (4)

 5عراعم 633 / ةهقطأع

 يتتفللاب درييديل ةليلس ىف اباتك 14 ١ نم تكلا تنآلا هوي
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